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ABSTRAK 

 

 

Telah dilakukan penelitian tentang penetapan kadar kuersetin dalam plasma 

secara in vitro. Penelitian ini menggunakan metoda spektrofotometer ultraviolet dan 

metoda pengendapan protein dengan pelarut aseton . Penelitian dilakukan dengan 

menentukan panjang gelombang maksimum kuersetin. Kemudian dibuat persamaan 

regresi yang menjukan hubungan beberapa konsentrasi dengan serapan larutan 

kuersetin pada panjang gelombang serapan maksimum kuersetin. Pengukuran serapan 

dilakukan pada panjang gelombang 367,5 nm. Hasil penelitian memberikan nilai 

akurasi dan presisi yang baik, dimana nilai akurasi pada konsentrasi 4 µg/ml adalah 

87,59%  dan presisi ( KV) 1,99%,  konsentrasi 10 µg/ml memberikan nilai akurasi 

99,98 %  dan presisi ( KV)  0,54%,  konsentrasi 12 µg/ml memberikan nilai akurasi  

93,12% dan presisi ( KV)  0,36  %  sedangakan batas deteksi ( BD) 0,229  µg/ml dan 

batas kuantitasi 0,76 µg/ml. Dari hasil penelitian tersebut, penetapan kadar kuersetin 

dalam plasma secara in vitro dengan metoda spektrofotometer ultraviolet sudah 

memenuhui kriteria akurasi dan presisi yang dipersyaratkan. 
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ABSTRACT 

Research was conducted to determination of quercetin levels in plasma in 

vitro. This study uses ultraviolet spectrophotometer method and the method of protein 

precipitation with acetone solvent. The study was conducted to determine the 

maximum wavelength of quercetin. Then made a regression equation menjukan 

relationships with several concentrations of quercetin solution absorbance at a 

wavelength of maximum absorption of quercetin. Absorption measurements 

performed at a wavelength of 367.5 nm. The results give a good accuracy and 

precision, where the value of accuracy at a concentration of 4 ug / ml were 87.59% 

and precision (CV) 1.99%, a concentration of 10 ug / ml give a 99.98% accuracy and 

precision (KV ) 0.54%, the concentration of 12 ug / ml gave the value 93.12% 

accuracy and precision (CV) 0.36% While the limit of detection (BD) 0.229 mg / ml 

and quantitation limit of 0.76 ug / ml. From this research, the determination of 

quercetin levels in plasma in vitro with ultraviolet spectrophotometer method already 

meets the criteria of accuracy and precision required . 

 

 

 

 


